
НАПРАВИ СИ САМ

1.ПРИНТИРАЙ ДВУСТРАННО

2.ИЗРЕЖИ

3.ИГРАЙ

Математик и физик, разработил 
специалната и общата теория на 
относителността. През 1921 г. той 
печели Нобелова награда за физика за 
обяснението си за фотоелектричния 
ефект. Най-известен със своята теория 
на относителността и уравнението 
E=MC2, което предвещава развитието 
на атомната енергия и атомната бомба.

Емигрира в САЩ, защото е преследван от германските нацисти.

Произход: Германия
Местоживеене: Германия, 
Италия, Швейцария, Австрия, 
Белгия, САЩ
Професия: Физик, 
Нобелов лауреат
Известен с: Теория на 
относителността
Ключови думи: физика, теория, 
наука, Нобелова награда, коса, 
E=MC2

АЛБЕРТ 
АЙНЩАЙН
(1879–1955)

Математик и физик, разработил 
специалната и общата теория на 
относителността. През 1921 г. той 
печели Нобелова награда за физика за 
обяснението си за фотоелектричния 
ефект. Най-известен със своята теория 
на относителността и уравнението 
E=MC2, което предвещава развитието 
на атомната енергия и атомната бомба.

Произход: Германия
Местоживеене: Германия, 
Италия, Швейцария, Австрия, 
Белгия, САЩ
Професия: Физик, 
Нобелов лауреат
Известен с: Теория на 
относителността
Ключови думи: физика, теория, 
наука, Нобелова награда, коса, 
E=MC2

Когато е на 7 години, семейството й емигрира от Съветския съюз в САЩ, 
за да търси по-добро бъдеще за нея и брат й.

MИЛА 
КУНИС 
(Родена 1983)

Известна е с ролята си на Джаки 
Бъркхарт в „Шоуто на 70-те“, когато е 
на 14-годишна възраст. Очите й са с 
различни цветове, едно кафяво и едно 
зелено. На девет години баща й я 
записва на  курсове по актьорско 
майсторство, където тя се запознава 
с бъдещия си мениджър. Рожденото 
й име е Милена Марковна.

Произход: Украйна
Местоживеене: Украйна 
(част от Съветския съюз), 
Съветският съюз, САЩ 
Професия: Aктриса
Известна с: “Шоуто на 70-те“
(1998), “Черен лебед“ (2010)
Kлючови думи: Златна рибка, 
дрезгав глас, кестенява коса, 
Холивуд, знаменитост

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ: НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Известна е с ролята си на Джаки 
Бъркхарт в „Шоуто на 70-те“, когато е 
на 14-годишна възраст. Очите й са с 
различни цветове, едно кафяво и едно 
зелено. На девет години баща й я 
записва на  курсове по актьорско 
майсторство, където тя се запознава 
с бъдещия си мениджър. Рожденото 
й име е Милена Марковна.

Произход: Украйна
Местоживеене: Украйна 
(част от Съветския съюз), 
Съветският съюз, САЩ 
Професия: Aктриса
Известна с: “Шоуто на 70-те“
(1998), “Черен лебед“ (2010)
Kлючови думи: Златна рибка, 
дрезгав глас, кестенява коса, 
Холивуд, знаменитост



Става известен с успешния си 
сингъл "Wavin' Flag", избран като 
официална песен за световното 
първенство по футбол през 2010г. 
Освен хип-хоп, музиката му е 
повлияна и от елементи на 
сомалийската традиционна музика 
и световната музика. Мелодичните 
му песни и социалните послания в 
тях го правят  символ на протеста 
срещу насилието в неговата родна 
страна.

Произход: Сомалия
Местоживеене: Сомалия, 
Канада
Професия: Музикант
Известен с: Изпълнител на 
химна на световното първенство
по футбол 2010
Kлючови думи: музикант, рапър,
певец, поет, социален активист

Този проект се 
финансира 
от Фонд 'Убежище, 
миграция и интеграция' 
на Европейския съюз

'Интеграция на граждани от трети страни 
чрез градски партньорства – ИНТЕГРА'

Този проект се 
финансира 
от Фонд 'Убежище, 
миграция и интеграция' 
на Европейския съюз

'Интеграция на граждани от трети страни 
чрез градски партньорства – ИНТЕГРА'



Компютърен учен, създател на 
Google, коeто става 
най-популярната интернет 
търсачка в света и медиен гигант. 
Президент на компанията-майка 
на Google, Alphabet Inc. Има 
докторска степен по компютърни 
науки от Станфордския 
университет. През юни 2019 г. той 
става 13-ят най-богат човек в 
света, с нетна стойност от 50.1 
милиарда щатски долара.

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството му е с еврейски произход и когато той е на шест години 
емигрират в САЩ, за да избягат от преследване в Русия.

Произход: Русия
Местоживеене: Русия, САЩ
Професия: Компютърен учен
Известен с: Съосновател 
на Google
Kлючови думи: интернет 
предприемач, Google, милиардер,
университет Станфорд

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

СЕРГЕЙ 
БРИН 
(Роден 1973)

Родена в Чехия, тя е известна личност 
и заема постовете посланик на САЩ 
в ООН (1993–1997), а впоследствие 
става и първата жена, която заема 
поста държавен секретар на САЩ 
(1997–2001). Рожденото й име е Мари 
Яна Корбелова. След нацистката 
окупация на Чехословакия през 1939 г., 
семейството й бяга в Англия.  

Произход: Чехия
Местоживеене: Чехия, 
Великобритания, САЩ 
Професия: Дипломат
Известна с: Първата жена 
държавен секретар на САЩ
Kлючови думи: политика, 
демократическа партия, 
обществена фигура

MАДЕЛИН 
ОЛБРАЙТ
(Родена 1937)

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Нейните баба и дядо умират в немски концентрационен лагер по времето 
на Холокоста. След Втората световна война семейството се завръща, 
но комунистическото правителство ги принуждава да емигрират отново.

Един от най-големите и най-известни 
френски писатели за своето време. 
Избягал в Брюксел след преврат през 
1851 г. Голяма част от произведенията 
му включват хапещ сарказъм и 
жестока социална критика. Романът 
му “Клетниците“ постига незабавен 
успех в Европа и САЩ. По-късно 
поставен като театрален мюзикъл и 
филм, “Клетниците“ остава едно от 
най-известните произведения на 
литературата от 19 век.

Произход: Франция
Местоживеене: Франция, 
Белгия, Великобритания 
Професия: Писател
Известен с: Автор на 
“Клетниците“
Kлючови думи: поезия, 
новели, пиеси, литература

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Принуден да напусне Франция по време на третия преврат на Наполеон. 
След това живее в различни части на Европа.

ВИКТОР ЮГО
(1802–1885)

Известна е с ролята си на Джаки 
Бъркхарт в „Шоуто на 70-те“, когато 
е на 14-годишна възраст. Очите й 
са с различни цветове, едно 
кафяво и едно зелено. На девет 
години баща й я записва в курсове 
по актьорско майсторство, където 
тя се запознава с бъдещия си 
мениджър. Рожденото й име е 
Милена Марковна.

Произход: Украйна
Местоживеене: Украйна 
(част от Съветския съюз), 
Съветският съюз, САЩ 
Професия: Aктриса
Известна с: „Шоуто на 70-те“
(1998), „Черен лебед“ (2010)
Kлючови думи: Златна рибка, 
дрезгав глас, кестенява коса, 
Холивуд, знаменитост

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Израснала е в Шри Ланка, където нейният баща е бил партизанин. 
Родителите й имигрират във Великобритания като бежанци от 
гражданската война.

Нейният хит„ Paper Planes“ става 
мултиплатинен в Канада и САЩ, 
златен в Нова Зеландия и стига до 
Топ 20 в световните класации. 
Музиката й включва редица 
политически, социални, философски и 
културни препратки. Номинирана е 
за награда “Оскар“, три награди 
“Грами“ и награда “Меркурий“.  По 
случай рождения си ден през 2019 г., 
британската кралица я включва в 
списъка на членовете на Ордена на 
Британската империя за заслуги 
към музиката.

Произход: Шри Ланка
Местоживеене: Шри Ланка, 
Великобритания
Професия: Певица
Известна с: Сингъла си 
„Paper Planes“
Kлючови думи: рап, 
автор на текстове за песни, 
музикален продуцент, активист

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

M.I.A. 
(Родена 1975)
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Световен посланик на реге музиката, 
който продава повече от 20 милиона 
плочи през цялата си кариера и така 
става първата международна 
суперзвезда, произлязла от т. нар. 
Трети свят. Той популяризира реге 
музиката в света и остава един от 
най-обичаните изпълнители на жанра 
до ден днешен. Получава Орден за 
заслуги от правителството на Ямайка 
и Медала за мир от Организацията 
на обединените нации.

Произход: Ямайка
Местоживеене: Ямайка, САЩ 
Професия: Музикант, 
Автор на песни, певец
Известен с: Популяризира 
реге музиката в света
Kлючови думи: реге, 
растафарианци, 
групата The Wailers, знаменитост

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Принуден да избяга в Маями (САЩ), заради полицейско насилие в Ямайка.

БОБ МАРЛИ  
(1945–1981)

Компютърен учен, създател на 
Google, коeто става 
най-популярната интернет 
търсачка в света и медиен гигант. 
Президент на компанията-майка 
на Google, Alphabet Inc. Има 
докторска степен по компютърни 
науки от Станфордския 
университет. През юни 2019 г. той 
става 13-ят най-богат човек в 
света, с нетна стойност от 50.1 
милиарда щатски долара.

Произход: Русия
Местоживеене: Русия, САЩ
Професия: Компютърен учен
Известен с: Съосновател 
на Google
Kлючови думи: интернет 
предприемач, Google, милиардер,
университет Станфорд

Родена в Чехия, тя е известна личност 
и заема постовете посланик на САЩ 
в ООН (1993–1997), а впоследствие 
става и първата жена, която заема 
поста държавен секретар на САЩ 
(1997–2001). Рожденото й име е Мари 
Яна Корбелова. След нацистката 
окупация на Чехословакия през 1939 г., 
семейството й бяга в Англия.  

Произход: Чехия
Местоживеене: Чехия, 
Великобритания, САЩ 
Професия: Дипломат
Известна с: Първата жена 
държавен секретар на САЩ
Kлючови думи: политика, 
демократическа партия, 
обществена фигура

Един от най-големите и най-известни 
френски писатели за своето време. 
Избягал в Брюксел след преврат през 
1851 г. Голяма част от произведенията 
му включват хапещ сарказъм и 
жестока социална критика. Романът 
му “Клетниците“ постига незабавен 
успех в Европа и САЩ. По-късно 
поставен като театрален мюзикъл и 
филм, “Клетниците“ остава едно от 
най-известните произведения на 
литературата от 19 век.

Произход: Франция
Местоживеене: Франция, 
Белгия, Великобритания 
Професия: Писател
Известен с: Автор на 
“Клетниците“
Kлючови думи: поезия, 
новели, пиеси, литература

Политик, актьор, режисьор, бизнесмен, 
автор и бивш професионален 
културист. Той става известен като най-
добрия културист в света, стартирайки 
кариера, която го превръща в любима 
холивудска звезда чрез филми като 
“Конан Варварина“, “Терминатор“ и 
“Зов за завръщане“. Баща му е шеф 
на полицията и бивш член на 
Нацистката партия, двамата нямат 
добри отношения.

Произход: Aвстрия
Местоживеене: Австрия,САЩ 
Професия: Губернатор, актьор 
Известен с: Водеща 
мъжка роля в “Teрминатор,“ 
губернатор на Калифорния
Kлючови думи: Холивуд, 
бодибилдинг, екшън герой, 
губернатор, обществена фигура

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Заминава за САЩ на 21 години, без да знае английски език.

АРНОЛД 
ШВАРЦЕНЕГЕР
(Роден 1947)

Става известна през 2012 г. с участието 
си в сингъла на DJ Fresh "Hot Right 
Now", който става номер едно във 
Великобритания. Дебютният й албум, 
който излиза през август 2012г., също 
заема първо място, три от нейните 
песни стигат до топ позиция и тя 
става певицата с най-много песни 
на първо място в класацията Singles 
Chart през същата година. 

Произход: Kосово (Югославия)
Местоживеене: Kосово 
(Югославия), Великобритания
Професия: Певица
Известнa с: Певицата с 
най-много сингъли на първо 
място в класациите на 
Великобритания през 2012 г.
Kлючови думи: автор на песни, 
актриса, знаменитост, поп, идол

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Родена е в Прищина, в бившата югославска република Косово, 
в семейство на албанци. Семейството й бяга от Косово във Великобритания 
по политически причини, тъй като албанците са преследвани.

РИТА ОРА
(Родена 1990)

По време на олимпийските игри 
в Лондон през 2012 г. той печели 
златните медали на 5000 и 10,000 м., 
с което става един от най-успешните 
бегачи на средни разстояния на 
всички времена. На олимпийските 
игри през 2016 г. отново печели. 
Негови са националните рекорди за 
Великобритания на 1500 м., 5000 м. и 
10,000 м.

Произход: Сомалия
Местоживеене: Сомалия, 
Великобритания
Професия: Спортист
Известен с: Двоен олимпийски 
шампион на средни разстояния
Kлючови думи: Oлимпиада, 
бегач на средни разстояния, 
златен медалист, рекордьор

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Заминава със семейството си за Великобритания като дете, за да избегнат 
политическата ситуация в Сомалия.

MO ФАРА
(Роден 1983)
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Световно известен като един от най-
добрите вокалисти и изпълнители 
на рок музика в историята, както и с 
неговия шедьовър, вдъхновен от 
операта - "Бохемска рапсодия". 
Особено запомнящо се е сценичното 
му поведение и гласовият му диапазон 
от 4 октави. Роден в Занзибар в 
семейство от етнорелигиозната 
общност парси, той посещава 
английски училища в Индия от 
осемгодишна възраст. Завръща се 
в Занзибар след завършване на 
гимназия.

Произход: Парси, 
роден в Занзибар
Местоживеене: Занзибар, 
Индия, Великобритания
Професия: Певец, 
автор на песни
Известен с: 
Вокал на група Queen
Kлючови думи: музикант, рок,
Queen, изпълнител, шоубизнес

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството му е принудено да напусне Африка заради революцията 
в Занзибар, след което се установяват в Англия.

ФРЕДИ 
МЕРКЮРИ
(1946–1991)

Неговият дебютен албум, “Life in 
Cartoon Motion“ веднага става #1 във 
Великобритания и в 11 други държави. 
Има номинации и печели награди 
като Brits, Грами, Ивор Новелос, World 
Music Awards, МТВ Европа, Азия, 
Австралия, Япония, на Кепитъл Радио, 
списание Q, BT, Водафон и Върджин 
Медия, и много други. Дизайнер на 
облекло и аксесоари, писател, 
включително колумнист в списания, 
блогове, илюстратор и актьор. 

Произход: Ливан
Местоживеене: Ливан, 
Франция, Великобритания
Професия: Певец
Известен с: Златни и платинени
награди в 32 страни в света
Kлючови думи: артист, певец, 
автор на песни, знаменитост

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството му е принудено да напусне Ливан по време на 
гражданската война, установява се в Париж.

MИКА
(Роден 1983)

Съосновател и председател на една 
от водещите рекламни агенции в 
света, Saatchi&Saatchi. Член на 
британската камара на лордовете от 
консервативната партия. Директор на 
Лондонското училище по икономика, 
член на борда на Музея за история 
на градините, и директор на Центъра 
за изследвания на политиките.

Произход: Ирак
Местоживеене: Ирак, 
Великобритания
Професия: Бизнесмен
Известен с: Съосновател на 
рекламните агенции 
Saatchi&Saatchi and M&C Saatchi
Kлючови думи: бизнес, 
реклама, предприемач, политик

MОРИС 
СААЧИ
(Роден 1946)

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството му бяга от Ирак към Великобритания през 1947 г. 
заради политическо преследване.

Става известен с успешния си сингъл 
"Wavin' Flag", избран като официална 
песен за световното първенство по 
футбол през 2010 г. Освен хип-хоп, 
музиката му е повлияна и от елементи 
на сомалийската традиционна музика 
и световната музика. Мелодичните му 
песни и социалните послания в тях го 
правят символ на протеста срещу 
насилието в неговата родна страна.

Произход: Сомалия
Местоживеене: Сомалия, 
Канада
Професия: Музикант
Известен с: Изпълнител на 
химна на световното първенство
по футбол 2010 г.
Kлючови думи: музикант, рапър,
певец, поет, социален активист

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Бяга от гражданската война в Сомалия когато е на 13 години.

K'NAAN
(Роден 1978)
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Нигерийски професионален 
футболист, който играе като крило 
на двата фланга за турския клуб 
Фенербахче, под наем от Челси. 
Той прави своя дебют във Висшата 
лига през 2010 г. с Уиган Атлетик. 
Подписва за Челси през лятото на 
2012 г., прекарва втория си сезон под 
наем в Ливърпул, третия в Стоук Сити 
и четвъртия под наем в Уест Хем 
Юнайтед.

Произход: Нигерия
Местоживеене: Нигерия, 
Великобритания
Професия: Футболист
Известен с: Играч на Челси
Kлючови думи: футбол, крило, 
спорт, Африка, Челси

ВИКТОР 
МОЗЕС 
(Роден 1990)

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Баща му е бил християнски пастор и двамата му родители са нападнати 
в дома им и убити при безредици. Той е изпратен в Англия и отгледан от 
приемни родители в южен Лондон.

Предприемач и един от двамата 
съоснователи на британската 
търговска верига Маркс&Спенсър. 
Той започва бизнеса си с продажба 
на стоки в близките села около Лийдс. 
Това му дава възможност да събере 
достатъчно капитал, за да наеме 
сергия на открития пазар в Лийдс. 
Той използва лозунга "Не питай за 
цената - само едно пени". Бизнесът 
му е успешен и така отваря верига 
от магазини на различни пазари в 
Англия.

Произход: Полша
Местоживеене: Полша, Англия
Професия: Бизнесмен
Известен с: Cъосновател на 
веригата Маркс&Спенсър
Kлючови думи: бизнес, 
предприемач, 19-ти век

MАЙКЪЛ 
МАРКС
(1859–1907)

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Като полски евреин, той е принуден да избяга от Беларус 
(тогава част от Руската империя) в Англия.

Англо-гръцки дизайнер на автомобили, 
широко известен за новаторската и 
влиятелна разработка на автомобила 
MINI, произведен от Британската 
моторна корпорация (BMC) през 1959 г. 
и избран през 1999 г. за втория най-
влиятелен автомобил на 20-ти век. 
Когато е пуснат на пазара, MINI се 
превръща в най-продавания британски 
автомобил в историята с над 5,3 
милиона автомобила.

Произход: Гърция
Местоживеене: Tурция, 
Великобритания
Професия: Автомобилен 
дизайнер
Известен с: Дизайнер 
на колите MINI
Kлючови думи: иновации, 
автомобилен дизайн, 
Британска моторна корпорация

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството му е евакуирано от Смирна (днешен Измир, Турция) 
след края на гръцко-турската война.

СЪР АЛЕК 
ИСИГОНИС
(1906-1988)

Първата й актьорска роля е като Миа 
Джоунс в драматичния сериал “Деграси: 
Следващото поколение“ (2001). По-късно 
става известна с ролите си на Елена 
Гилбърт и Катрин Пиърс в драматичния 
сериал “Дневниците на вампира“ (2009). 
Филмовите й участия включват 
“Предимствата да бъдеш аутсайдер“ 
(2012), “Нека сме ченгета“ (2014), 
”Последните момичета“ (2015), “ Трите 
хикса: Завръщането на Ксандър 
Кейдж“ (2017) и “Кучешки дни“ (2018).

Произход: България
Местоживеене: България, 
Канада, САЩ
Професия: Aктриса
Известна с: Ролята си в 
“Дневниците на вампира“ (2009)
Kлючови думи: знаменитост, 
сериал, драма, филм, икона

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Родителите й са българи и тя е родена в България. 
Семейството се премества в Канада, когато тя е на 2 години. 

НИНА 
ДОБРЕВ
(Родена 1989)
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Известна е като един от 
най-продуктивните и запомнящи 
се изпълнители в yé-yé стила. 
Нейните изпълнения често включват 
сложна хореография на шоу-денс и 
тя има много участия във френски и 
италиански телевизии. 
Пее в концертната зала “Олимпия“ в 
Париж на една сцена с Битълс, 
превръщайки се в по-голям хит за 
френската публика от британската 
рок група.

Произход: Българо-френски
Местоживеене: България, 
Франция 
Професия: Певица, актриса
Известна с: 
Стила на пеене yé-yé
Kлючови думи: поп музика, 
yé-yé стил, хореография на 
шоу-денс

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Баща й е роден във Франция от майка българка и баща арменец. Майка й е 
еврейка от унгарски произход. Трудностите на следвоенна България карат 
семейството да емигрира от България в Париж през декември 1952 г.

СИЛВИ 
ВАРТАН 
(Родена 1944)

Отличена с множество награди като 
архитект, тя работи върху редица известни 
сгради, включително Лондонския център 
за водни спортове, построен за 
Олимпийските игри 2012 г., Музеят на 
изкуствата Броуд в САЩ, Музеят MAXXI 
в Рим, операта в Гуанджоу в Китай, 
Музеят Риверсайд в Глазгоу. Тя е първата 
жена, получила наградата Pritzker за 
архитектура, през 2004 г. получава 
наградата Стърлинг - най-престижната 
архитектурна награда на Обединеното 
кралство, а през 2015 г. става първата и 
единствена жена, удостоена с 
кралския златен медал от Кралския 
институт на британските архитекти.

Произход: Ирак
Местоживеене: Ирак, 
Великобритания
Професия: Aрхитект
Известна с: Лондонския център
за водни спортове, построен за 
Олимпиадата през 2012 г.
Kлючови думи: архитектура, 
Лондон, награди, знаменитост

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Тя пристига в Лондон от Багдад, за да следва и впоследствие става 
британска гражданка.  

ДЕЙМ 
ЗАХА 
ХАДИД
(1950-2016)

Най-известните й творби включват 
романите “Къщата на духовете“ и 
“Градът на зверовете“. Тя издава над 
20 книги, които са преведени на 
повече от 35 езика и са продадени в 
повече от 67 милиона копия. Романите 
й се основават на личния й опит и 
исторически събития, и отдават 
почит на живота на жените, като 
в същото време вплитат елементи 
на мита и реализма.

Произход: Перу
Местоживеене: Перу, 
Чили, САЩ
Професия: Писател
Известна с: Най-четеният автор
на испаноезична литература
Kлючови думи: писател, 
новелист, бестселър, литература 

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Майка й, заедно с трите си деца, се премества от Перу в Чили. 
Семейството често се мести и живее в Боливия, Ливан и Аржентина. 

ИСАБЕЛ 
АЛИЕНДЕ 
(Родена 1942)

Играла е в 30 филма от 1970 г. насам. 
Тя държи рекорда за най-много 
награди Сезар за най-добра актриса - 
пет, които печели за “Обладаване“ 
(1981), “Убийствено лято“ (1983), “Камий 
Клодел“ (1988), “Кралица Марго“ (1994) 
и „Денят на полата“ (2009). Тя става 
кавалер на Почетния легион през 2010 г. 
и командир на Ордена на изкуствата 
и литературата през 2014 г. Често играе 
жени с психични разстройства и 
трагични героини.

Произход: Франция
Местоживеене: Франция, 
Швейцария
Професия: Aктриса, певица
Известна с: Единственият 
актьор с пет награди Сезар
Kлючови думи: най-добра 
актриса, Кан, награди Сезар, 
знаменитост

ИЗАБЕЛ 
АДЖАНИ
(Родена 1955)

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Баща й е алжирец, а майка й е германка от Бавария.
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Съоснователка на Emotiv - компания 
за биоинформатика, занимаваща се 
с разработване на продукти и 
изследвания на човешкия мозък с 
помощта на електроенцефалография. 
Тя е избрана за млада австралийка 
на годината през 1998 г. и една от 
30-те най-успешни жени в Австралия 
под 30 години. През 2019 г. тя става 
член на Rho Chi – международно 
почетно дружество за фармацевтични 
науки.

Произход: Виетнам
Местоживеене: Виетнам, 
Австралия
Професия: Предприемач
Известна с: Съосновател на 
Emotiv 
Kлючови думи: технологии, 
биоинфоматика, бизнес, ИТ, 
фармацевтика

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Родена в Южен Виетнам, семейството й емигрира в Австралия 
като бежанци през 1982 г.

TAН ЛИ
(Родена 1977)

През март 2001 г., докато работи като 
медик, той започва да пише първия 
си роман “Ловецът на хвърчила“ 
(2003). Днес той е един от 
най-известните и най-продавани 
автори в света. Книгите му “Ловецът 
на хвърчила“, “Хиляда блестящи 
слънца“ и “И планините ечаха“ са 
публикувани в над седемдесет 
страни и са продадени в повече 
от 40 милиона копия по целия свят.

Произход: Афганистан
Местоживеене: Aфганистан,
Франция, САЩ
Професия: Новелист
Известен с: Описанията си 
на живота в Афганистан, 
особено в книгата му 
“Ловецът на хвърчила“ (2003)
Kлючови думи: писател, автор,
новели, Афганистан, бежанец

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

През 1976 г. семейството му се премества в Париж, където баща му работи 
в афганистанското посолство. След съветската инвазия в Афганистан 
през 1979 г., връщането им в страната става невъзможно и те заминават 
за Калифорния, след като получават политическо убежище от САЩ. 

ХАЛЕД 
ХОСЕЙНИ 
(Роден 1965)

Най-известна със създаването на   
технологичната организация 
“Момичета, които кодират“ през 2012 г., 
целяща до 2020 г. да научи 1 милион 
момичета да кодират. Преди това
е била заместник-омбудсман в 
службата на обществения защитник 
в Ню Йорк. Тя е първата жена от 
индийски произход в Америка (и 
първата жена от Южна Азия), която 
се кандидатира за сенатор в 
Американския Конгрес. Тя се 
кандидатира от демократичната 
партия за омбудсман в Ню Йорк 
през 2013 г., заемайки трето място 
в първичните избори. 

Произход: Индия
Местоживеене: Индия, САЩ 
Професия: Адвокат и политик
Известна с: Основател на тех 
организацията “Момичета, 
които кодират“
Kлючови думи: права на жени, 
момичета, кодиране, влиятелна 
личност

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Семейството й е с индийски корени, родителите й живеят в Уганда, преди 
да са принудени да напуснат, заедно с други индийци, в началото на 70-те. 

РЕШМА 
САУДЖАНИ
(Родена 1975)

Актриса, певица, филмов продуцент и 
победителка в конкурсите за красота 
“Мис Индия“ и “Мис Свят“ през 2000 г. 
Има множество награди, включително 
една национална филмова награда и 
пет награди Filmfare. През 2016 г. 
правителството на Индия я удостоява 
с гражданското отличие Padma Shri, 
а списание “Тайм“ я нарежда в списъка 
на 100-те най-влиятелни хора в 
света. През 2017 г. и 2018 г. списание 
“Форбс“ я включва в списъка на 
100-те най-влиятелни жени в света.

Произход: Индия
Местоживеене: Индия, САЩ
Професия: Aктриса, певица 
Известна с: Куантико (ABC) и 
филма “Спасители на плажа“ (2017)
Kлючови думи: актриса, 
продуцент, певица, знаменитост, 
Мис Свят

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

На 13 години се премества в САЩ да учи и по-късно става американска 
гражданка. 

ПРИЯНКА 
ЧОПРА 
(Роден 1975)
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През 2005 г. тя основава Хъфингтън 
Пост, сайт за новини и блогове. 
През  2016 г. основава Thrive Global, 
платформа за потребители и 
корпорации, посветена на 
благополучието на служителите. 
Тя е автор на 15 книги и списание 
“Тайм“ я нарежда в списъка на 100-те 
най-влиятелни хора в света, а 
списание “Форбс“ я включва в 
списъка на 100-те най-влиятелни 
жени в света. Служи в борда на 
компании като Uber, Onex и Global 
Citizen.

Произход: Гърция
Местоживеене: Гърция, 
Великобритания
Професия: Автор и бизнесдама
Известна с: Съосновател на 
медията Хъфингтън Пост
Kлючови думи: бизнес, медии, 
блог, новини, влиятелни жени

НЕИЗВЕСТЕН ФАКТ:

Родена в Гърция, тя се премества в Англия на 16 години и завършва 
Гъртън Колидж в Кеймбридж.

AРИАНА 
ХЪФИНГТЪН
(Родена 1950)

ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 
ЧРЕЗ ГРАДСКИ ПАРТНЬОРСТВА –ИНТЕГРА“ 

Материалите за играта са разработени от партньорите по ИНТЕГРА 
като част от информационната кампания по проекта и целят да 
насочат общественото мнение срещу дискриминацията на 
граждани на трети страни.

За проекта ИНТЕГРА

Целта на проекта е да съдейства за процеса на дългосрочна 
интеграция на гражданите на трети страни (ГTC) в пет държави – 
България, Хърватия, Чехия, Италия и Словакия, чрез партньорства и 
споделяне на опит между избрани градове. Независимо, че 
политиките за интеграция са ръководени предимно от 
националните власти, градовете имат важна роля за развитието на 
сътрудничеството между всички заинтересовани страни и за 
създаването на благоприятна среда за интеграция.

Как работи ИНТЕГРА?

Проектът залага на мрежи и обмен на опит между градовете, на 
местни и трансгранични партньорства, чрез които градовете да 
получат достъп до ресурси и капацитет за интеграция на ГТС. 
ИНТЕГРА предлага нови методи и инструменти в помощ на 
градските и общински власти за включване на ГТС в процеса на 
вземане на решения. Чрез планираните градски интеграционни 
одити и лаборатории за градска интеграция, всеки град-партньор 
ще развие дневен ред за интеграция с прогнози за състоянието на 
миграцията в средносрочен период. В допълнение към тези 
дейности ще се проведат застъпнически и информационни 
кампании във всеки град, като ще се подготвят и препоръки към 
релевантни европейски институции.

Индекс на НЕИЗВЕСТНИТЕ лица
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ПРАВИЛА НА ИГРАТА „НЕИЗВЕСТНИТЕ“

Общата цел на играта е да се спечелят най-много карти, като правилно се 

отгатнат най-много от НЕИЗВЕСТНИТЕ герои. Може да не познавате всички 

известни хора в списъка, но докато играете играта се надяваме 

да научите повече за тях и кои са те.

За двама играчи

1. Поставете картите с лицето надолу. Един играч избира карта от тестето.

2. Противникът се опитва да отгатне коя известна личност е избрана чрез 

задаване на въпроси с „Да / Не“ отговор, напр. „Ти жена ли си?“, 

„От Афганистан ли си?“, „Актриса ли си?“, „Живял ли си във Великобритания?“.

3. Играчите могат да изберат да използват картата с индекса на 

НЕИЗВЕСТНИТЕ лица за пълен списък на включените лица (по желание).

4. Играчите могат да решат колко въпроса да бъдат задавани във всеки рунд, 

напр. 5, 10 или 20. След като определеният брой въпроси са зададени, всеки 

играч може да поиска допълнителна информация, напр. да се прочете факт от 

картата.

5. Ако противникът отгатне правилно, той печели картата. Ако не, другият играч 

запазва картата.

6. Играчите се редуват, за да вземат карта от тестето. Играта продължава 

докато  картите свършат.

7. Играчът, събрал най-много карти на НЕИЗВЕСТНИТЕ лица в края на играта, 

печели.
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Цели на проекта

Да развие, тества и промотира нови модели и инструменти 
за оценка на интеграцията на градско ниво, с широко 
участие на гражданите;
Да се подобрят градските политики за интеграция;
Да се насърчи взаимното разбирателство и връзки между 
местните граждани и мигрантите;
Да се противодейства на стереотипите и страховете от 
„другия“;
Да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите 
страни, експерти, бизнеса, градовете и държавите.

Повече за проекта на уебсайт: 
https://www.integra-eu.net/
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Съдържанието на тази игра представя само мнението 
на авторите и е изцяло тяхна отговорност. 

Европейската комисия не носи отговорност за начина, 
по който представената тук информация може да се използва.  

За трима и повече играчи

1. Първият играч започва като взима една карта от тестето.

2. Другите играчи се редуват да познаят човека от картата, като задават 

въпроси с „Да / Не“ отговор. 

3. Играчите могат да изберат да използват картата с индекса на 

НЕИЗВЕСТНИТЕ лица за пълен списък на включените лица (по желание).

4. Играчите могат да решат колко въпроса да бъдат задавани във всеки рунд, 

напр. 5, 10 или 20. След като определеният брой въпроси са зададени, всеки 

играч може да поиска жокер, напр. да се прочете факт от картата.

5. Играчът, който първи познае лицето от картата, я печели.

6. Следващият играч взима карта от тестето. Играта продължава докато всички 

карти са използвани.

7. Играчът, събрал най-много карти на НЕИЗВЕСТНИТЕ лица в края на играта, 

печели.


